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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học :  XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC 

1.2 Mã môn học :   SOCI3308 

1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng :  ĐẠI HỌC   

1.4 Ngành / Chuyên ngành : XÃ HỘI HỌC 

1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : KHOA XHH & CTXH 

1.6 Số tín chỉ : 03 

1.7 Yêu cầu đối với môn học : 

 Điều kiện tiên quyết : Sinh viên đã được trang bị kiến thức môn Xã hội học đại 

cương. 

 Các yêu cầu khác ( nếu có ) 

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên  

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

 Mô tả ngắn gọn về vị trí môn học, mối quan hệ với các môn học khác trong chương 

trình đào tạo. 

 

Xã hội học tổ chức là một ngành của xã hội học. Khác với bộ môn Hành vi trong tổ 

chức - nhìn nhận con người như là một tài nguyên độc đáo, có ý thức và phản ứng 

vượt lên trên những giới hạn áp đặt từ bên ngoài (tổ chức, môi trường), môn Xã hội 



học tổ chức lại nhìn nhận những tác nhân nào của tổ chức ảnh hưởng lên trên hành vi 

của nó (tuy không hề quên tính chất độc đáo của con người). Con người trong tổ chức 

luôn luôn là một thách thức đối với tất cả các lý thuyết, bởi vậy như chúng ta thấy, các 

lý thuyết về quản trị, về tổ chức phải luôn được loại bỏ, cải biến, tiến triển, hoặc phải 

nhìn nhận lại để giải quyết những xung đột, những căng thẳng thực tế của con người 

từ bên trong tổ chức cũng như từ những biến chuyển, thay đổi của môi trường bên 

ngoài.  

 

 Mục tiêu cần đạt được về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học.  

 

Qua môn học này, người học sẽ am hiểu hơn về vai trò của tổ chức, biết nhìn nhận, 

đánh giá, phân tích, lý giải những thành công và thất bại của các lý thuyết quản trị, lý 

thuyết tổ chức từ trước tới nay trong nỗ lực giải quyết vấn đề con người bên trong tổ 

chức. Những điều này có lẽ rất bổ ích đối với các nhà quản trị hiện nay cũng như 

tương lai. Nếu quan niệm về tổ chức và con người rộng rãi hơn, thấu đáo hơn, thì việc 

định ra các chính sách, các kế hoạch sẽ ít bị hạn hẹp, sáng suốt hơn, và do vậy, góp 

phần gia tăng hiệu quả hơn trong việc làm thăng tiến tổ chức và con người trong tổ 

chức.  

 

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

 Tên chương, mục, tiểu mục … 

 Mục tiêu  

STT CHƯƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

1 CHƯƠNG 1 

 

Caùc Yeáu Toá Vaø 

Hình Aûnh Cuûa Toå 

Chöùc 

Trieån khai nhöõng xu höôùng 

khaùc nhau khi nhìn nhaän toå 

chöùc, qua ñoù giuùp hieåu bieát 

hôn veà caùc khía caïnh khaùc 

nhau trong ñôøi soáng cuûa 

moät toå chöùc. 

1.1. Toå chöùc: caùc yeáu toá vaø hình 

aûnh  

1.2. Lyù thuyeát Xaõ hoäi coå ñieån vaø     

       phaân tích toå chöùc  

1.3. Lyù thuyeát xaõ hoäi hieän ñaïi vaø  

       phaân tích toå chöùc 



STT CHƯƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

2 CHƯƠNG 2 

 

Khung Nhaän 

Thöùc Ñeå Phaân 

Tích Toå Chöùc 

 

Nhaän thöùc ñöôïc nhöõng moái 

caêng thaúng beân trong vaø 

beân ngoaøi toå chöùc. Nhöõng 

nghòch lyù naøy coù theå giuùp 

ích raát nhieàu trong vieäc 

phaân tích vaø quaûn trò caùc toå 

chöùc. 

 

2.1. Khaùi quaùt: caùc caáp ñoä phaân 

tích toå chöùc  

2.2. Kieåm soaùt yeáu toá con ngöôøi  

2.3. Dò bieät hoùa (differentiation) 

vaø nhaát thoáng hoùa (integration) 

 

3 CHƯƠNG 3 

 

Toå Chöùc – Heä 

Thoáng Nhaø Maùy 

 

Thuyeát quaûn trò theo khoa 

hoïc ñöôïc giôùi thieäu trong 

boái caûnh caêng thaúng cuûa söï 

phaùt trieån  heä thoáng nhaø 

maùy. Lyù thuyeát naøy khoâng 

heà deã daøng aùp duïng. 

Chöông naøy cho bieát söï 

caùch bieät giöõa lyù thuyeát QT 

theo khoa hoïc vaø thöïc 

haønh. 

 

3.1. Khaùi quaùt  

3.2. Söï leä thuoäc beà ngoaøi (hình 

thöùc beân ngoaøi) cuûa lao ñoäng: taïo 

ra yeáu toá con ngöôøi trong saûn xuaát  

3.3. Söï leä thuoäc thöïc teá cuûa lao 

ñoäng: ñöa yeáu toá con ngöôøi vaøo 

kyû luaät  

 

4 CHƯƠNG 4 

 

Toå Chöùc – Con 

Ngöôøi 

 

Chöông naøy chöùng minh 

cho thaáy nhöõng phaûn öùng 

cuûa con ngöôøi trong toå chöùc 

buoäc caùc chuû sôû höõu vaø caùc 

nhaø quaûn trò phaûi xaây döïng 

laïi nhöõng quan nieäm vaø 

trieån khai nhöõng phöông 

phaùp môùi trong quaûn lyù 

4.1. Thöïc nghieäm taïi nhaø maùy 

Hawthorne   

4.2. Hawthorne vaø vieäc nhìn nhaän 

laïi lyù thuyeát toå chöùc 

4.3. Chester Barnard: lyù thuyeát veà 

toå chöùc vaø quaûn trò  

4.4. Thöïc haønh quaûn trò nhaân baûn 

thuyeát  

4.5. Laõnh ñaïo 

 

5 CHƯƠNG 5 

Thö Laïi - Haønh 

Chaùnh, Hôïp Lyù 

Hoùa, Vaø Lyù 

Thuyeát Toå Chöùc 

Caùc coâng trình nghieân cöùu 

xaõ hoäi hoïc ñaõ cho thaáy moät 

soá heä quaû khoâng mong 

muoán, nhöõng nghòch lyù, 

nhöõng moái caêng thaúng raát 

ñaùng quan taâm ôû nhöõng 

hình thöùc toå chöùc naøy. Moät 

5.1. Weber vaø moâ hình toå chöùc 

duy lyù– thö laïi   

5.2. Weber vaø vaán ñeà quyeàn haønh  

5.3. Nhöõng roái loaïn chöùc naêng 

trong toå chöùc thö laïi vaø nhöõng heä 

quaû khoâng mong muoán  



 soá coâng trình khaùc noã löïc 

vaän haønh caùc nguyeân lyù thö 

laïi haønh chaùnh ñeå giuùp caùc 

chuû sôû höõu vaø ñieàu haønh deã 

daøng hôn trong quaûn lyù. 

5.4. Moâ hình duy lyù : khoa hoïc 

haønh chaùnh  

5.5. Moâ hình toå chöùc duy lyù – thö 

laïi vaø söï thoáng trò   

5.6. Nhöõng caùo buoäc ñoái vôùi toå 

chöùc thö laïi 

6 CHƯƠNG 6 

 

Caùc Hình Thöùc 

Toå Chöùc Môùi: 

Vöôït Qua Moâ 

Hình Toå Chöùc 

Cuûa Ford 

 

Chöông naøy seõ neâu nhöõng 

neùt chính cuûa moâ hình 

Ford, caùc nguyeân nhaân veà 

caùi cheát cuûa noù vaø caùc moâ 

hình löïa choïn tieáp theo 

khaùc, bao goàm moâ hình 

Toyota, moâ hình saûn xuaát 

tinh goïn, vaø moâ hình toå 

chöùc linh ñoäng, uyeån 

chuyeån. Vaø leõ dó nhieân, 

chuùng ta seõ ñeà caäp ñeán 

nhöõng heä quaû mong muoán 

vaø khoâng mong muoán cuûa 

chuùng. 

6.1. Chuû nghóa Ford 

6.2. Caùc moâ hình saûn xuaát môùi 

 

7 CHƯƠNG 7 

 

Caùc Heä Hình Toå 

Chöùc Môùi: Haäu 

Thö Laïi –Haønh 

Chaùnh, Vaên Hoùa, 

Vaø Tri Thöùc 

 

Chuù troïng ñeán vaên hoùa, tri 

thöùc, nhöõng chuaån taéc khi 

nhöõng caùch thöùc kieåm soaùt 

con ngöôøi cuûa hình thöùc thö 

laïi haønh chaùnh suy yeáu.  

7.1. Toå chöùc haäu thö laïi – haønh 

chaùnh  

7.2. Vaên hoùa toå chöùc  

7.3. Toå chöùc hoïc taäp  

7.4. Nhöõng vaán ñeà thöïc tieãn  

 

8 CHƯƠNG 8 

 

Toå Chöùc Vaø Moâi 

Tröôøng 

 

Cho bieát söï taùc ñoäng cuûa 

caùc ñieàu kieän roäng lôùn kinh 

teá-chính trò leân treân haønh vi 

caùc toå chöùc. 

8.1. Thuyeát quyeàn bieán  

8.2. Thuyeát sinh thaùi hoïc daân soá  

8.3. Thuyeát phuï thuoäc vaøo taøi 

nguyeân  

8.4. Thuyeát theå cheá  

8.5. Moâi tröôøng kinh teá-chính trò  

8.6. Caùc heä thoáng kinh doanh vaø 

caùc moâi tröôøng toå chöùc  



STT CHƯƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

9 CHƯƠNG 9 

 

Toå Chöùc – Haäu 

Hieän Ñaïi 

 

Chöông 9 laø chöông cuoái 

cuûa taøi lieäu naøy. Noù baøn 

ñeán nhöõng xu höôùng toå 

chöùc trong töông lai vaø aûnh 

höôûng cuûa chuû nghóa haäu 

hieän ñaïi - söï khaùc bieät 

trong quan nieäm giöõa hai 

loái tieáp caän hieän ñaïi vaø haäu 

hieän ñaïi. 

9.1. Caùc loái tieáp caän hieän ñaïi vaø 

haäu hieän ñaïi  

9.2. Hoaøn caûnh haäu hieän ñaïi vaø 

baûn saéc  

9.3. Chuû nghóa haäu hieän ñaïi vaø 

caùc aùp duïng vaøo toå chöùc  

9.4. Con ngöôøi “phaân maûnh” vaø 

cô caáu “giaûi dò bieät”  
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5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột): dưới đây chỉ ghi lịch trình giảng dạy cho 9 

chương/ 9 buổi. Ngoài ra còn một buổi dành cho Case study với các chủ đề bao quát, rộng 

lớn hơn.  

CHƯƠNG 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Tổng Thuyết trình Thực hành, 
thí nghiệm, 
điền dã,… 

Tự học, tự 
nghiên cứu 

Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Chương 1 4  1   5 

Chương 2 4  1   5 

Chương 3 4  1   5 

Chương 4 4  1   5 

Chương 5 4  1   5 

Chương 6 4  1   5 

Chương 7 4  1   5 

Chương 8 4  1   5 

Chương 9 4  1   5 

Tổng cộng 36  9   45 



6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm, số lần đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số mỗi lần đánh giá kết 

quả học tập 

 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Giữa kỳ - (Tự luận-Tiểu luận) 30% 

2 Cuối kỳ - (Tự luận) 70% 

 

7. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN – TRỢ GIẢNG  

 Họ và tên : Nguyễn Quang Vinh 

 Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ 

 Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa QTKD - Trường Đại học Mở TP. HCM 

 Địa chỉ liên hệ: 97 Võ Văn Tần – P.6 – Quận 3 – TP.HCM 

 Điện thoại, email: 0938 901111 -  vinhnguyenquang2003@yahoo.com 

 

 Ban giám hiệu  Trưởng phòng QLĐT P. Trưởng khoa 

 

 

 

 

  Nguyễn Thành Nhân Lê Thị Mỹ Hiền 


